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Møtereferat 

 

 

Næringsforum  

Referent Sted Tid  
Siri Asdal Arendal, møterom biblioteket 8. juni, 2022  

 
Kl 09.00 – 12:00 

 

Deltakere 

 
Tilstede: Bård Vestøl Birkedal Risør kommune, Matthieu Aemisegger og Bodil Slettebø Grimstad 
kommune, Nina Hopstock og Mats Winther Maltby Arendal kommune, Ole Tom Tjuslia Froland 
kommune, Yngve Ramse Trædal Åmli kommune,  
 
Forfall: Kåre Andersen Arendal, Chantal van der Linden Vegårshei kommune, Anne Torunn Hvideberg 
Tvedestrand kommune. Torleiv Momrak Agder fylkeskommune, Ole Andreas Sandberg Gjerstad 
kommune 
 
Bård Vestøl Birkedal ledet møtet   

Innkalling og saksliste – godkjent 

Saksliste 

 
 

Sak 26/22  Kontaktmøte med kommunedirektørutvalget gir næringsforum anledning til å sette kurs og 
diskutere viktig problemstillinger i forhold til videre arbeid.  

Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg onsdag 8.juni 2022 

Tema: 

1) Ringvirkningsanalysen – Menon Economics er engasjert av Agder fylkeskommune og Arendal 

kommune for å kartlegge ringvirkningene av etableringen av Morrow Batteries i Arendal. Målet er å 

fremskaffe kunnskap om ringvirkninger for demografi og næringsliv som følge av etableringen av 

batterifabrikken og potensielle underleverandører. Analysen tar hovedsakelig for seg tre 

dimensjoner; regionalt og lokalt næringsliv, de demografiske konsekvensene og kompetanse. Målet 

er et styrket beslutningsgrunnlag for den videre samfunnsplanleggingen.  

Intro v/ Mats Winther Maltby Presentasjon 

Utfordringer er spesielt rettet mot bosetting og rekruttering. Det er ønskelig å utarbeide en 

kommunikasjonsstrategi i forhold til temaene.   

 

2) Orientering om Strategi for kraftforedlende industri på Agder. Målet for strategien er å styrke 

Agder som en attraktiv region for etablering av ny grønn, fossilfri, sirkulær, bærekraftig og 

kraftforedlende industri. Strategien ble behandlet i Agder fylkeskommune, Hovedutvalg for næring, 

klima og miljø 23.05 og Fylkesutvalget 31.05. Strategien er nå på høring med frist 20.sept 2022.   

Fordi Agder fylkeskommune var forhindret for å delta orienterte Ole Jørgen Etholm.  

 

Sekretariatet har fått forslaget til høring. Under forberedelsen av utkast- til uttale skal en ha i 

mente at det var fire satsingsfelt. Det innebærer at trebearbeidende industri, offshore wind og 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220608-kommunedirektorutvalg.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Samfunnsanalyse-Morrows-etablering-Menon-rapport.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Ringvirkningsanalyse.pptx
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Strategi-for-kraftforedlende-industri-pa-Agder-2022-2030.pdf
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kompetanse satsing(UiA) er fanget opp i Strategi for kraftforedlende industri på Agder. Kanskje kan 

disse feltene fanges opp i en egen strategi. 

 

I formøtet med leder i representantskapet ble det påpekt to utfordringer - Begrensende tittel - For 

snever tilnærming til infrastrukturbehov  

 

Det bør utarbeides en uttale med grunnlag i følgende punkt: Tittel for strategien «kraftforedlende 

industri» oppfattes som sterkt innskrenkende i forhold til de ønsker som lå til grunn for at Østre 

Agder-samarbeidet anmodet om utarbeidelse av en industrialiseringsstrategi.  

 

Tittelen for strategien bør endres slik at den dekker en helhetlig bærekraftig industrisatsing. Når 

det gjelder infrastruktur så er det regionens oppfatning at kraft og kraftnett som inngår i forslag til 

strateg er en viktig del av dette, men annen infrastruktur i form av veier, jernbane og havner er 

også en viktig forutsetning for at strategien dekker hele bredden i behov som må på plass for å 

kunne realisere landsdelens potensial for vekst innenfor bærekraftig industri.  

I tillegg bør forslaget til uttalelse ivareta punktene; 

 

  Arealforvaltning og hensynet til opprettholdelse av biologisk mangfold.  

 Vertskapsattraktivitet  

 Kunnskapsbygging  

 Vekstimpulser til hele Agder 

 

Det utarbeides et forslag til uttale som drøftes i kommunedirektørutvalgets møte 24.august og 

legges fram til behandling i representantskapsmøtet 2.september. 

 

Forslaget utarbeides av en gruppe bestående av; Christina Ødegård Åmli kommune, Bodil Slettebø 

Grimstad kommune, Kåre Andersen Arendal. Sekretariatsleder og utviklingsleder bistår 

arbeidsgruppen under deres arbeid. 

 

 

3) Oppfølging av vedtakene fra kontaktmøtet 11. april vedr. sakene næringsforum la frem, med fokus 

på arealregnskap og hvordan kommunedirektørene ønsker å ta dette videre (arealregnskap; 

krafttilførsel og innspill til satsingsområder i industrialiseringsstrategien) 

 

Sekretariatsleder informerte om at initiativet knyttet til utredning av felles metodikk var fulgt opp 

gjennom et møte mellom representanter for Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, samt to 

fra Agder fylkeskommune. I møtet ble det gjort rede for det pilotarbeidet fylkeskommunen har 

bistått med under utarbeidelsen av kommuneplanen i Arendal. Samtlige kommuner har ønske om å 

få et tilsvarende materiale til rådighet. Den oversikten en da får er god, men biologiske mangfold er 

ikke kartlagt i alle områder. I drøftelsen mellom kommunedirektørene og næringsforum forelå det 

en felles forståelse av at vi bør fokusere på næringsareal der nivå på planavklaring er et viktig 

kriterium. For eksempel avsatt i kommuneplanen, godkjent reguleringsplan, under opparbeiding, 

ferdig opparbeidet. Videre er det viktig å skille mellom næringsareal god egnet for mindre 

virksomheter med begrenset arealbehov, mellomstore virksomheter og de store etableringene 

med behov for store sammenhengende arealer. Arealanalyse må inngå i en slik oversikt. Det er en 

ambisjon å legge grunnlag for en samlet arealanalyse for kommunene i Østre Agder-samarbeidet 

Hver kommune må levere data for egen kommune. Det er ønskelig å få på plass en arbeidsgruppe 

for å iverksette dette arbeidet. 

 

Vedtak: se referat fra kommunedirektørutvalget.  
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Sak 27/22 Referat fra næringsforum 040522 
 

Vedtak: Referat godkjennes 
 

Sak 28/22 Eventuelt 
  

Ingen saker 
  

Neste møte i næringsforum blir i Risør 24.august 

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal  
Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 
 
 

                        

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-Grimstad-UiA-040522.pdf

